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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Köszöntötte a megjelenteket,
megállapította, hogy Sárosd Képviselő-testülete határozatképes, mert 10 fő képviselő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Kovács Tibor Orbán képviselő-testületi
tagokat javasolta.
A sárosdi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 10 igennel, egyhangúlag
elfogadta.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Megkérdezte, hogy a kiküldött napirenden
kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Megkérdezte a sárosdi képviselő-testületet,
hogy a kiküldött napirendi ponttal egyetértenek-e?
A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
Seregélyes Képviselő-testülete 10 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kassai
Márta és Sajtos József Tibor képviselő-testületi tagokat javasolta.
A seregélyesi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 10 igennel, egyhangúlag
elfogadta.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Megkérdezte, hogy a kiküldött napirendeken kívül
van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Megkérdezte a seregélyesi képviselő-testületet,
hogy a kiküldött napirendi ponttal egyetértenek-e?
A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.
Napirendi pontok:
1./ Döntés a Seregélyesi Közoktatási Központ intézményvezető helyettesi és tagintézmény
vezető helyettesi státuszról.
1.
Döntés a Seregélyesi Közoktatási Központ intézményvezető helyettesi és tagintézmény
vezető helyettesi státuszról
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy mindenki megkapta az
írásbeli anyagot. Az előző héten az együttes testületi ülésen a tagintézményekben a vezető
helyettesek státuszát javasolta megtartani. Úgy gondolja, hogy elég nehéz lenne a vezetői
feladatokat egyedül megoldani, hogyha pl. hosszabb időre kiesik egy vezető a munkából,
akkor is szükséges a helyettes. Az intézményvezetők is azt mondták el, hogy gyakorlatilag azt
kell eldönteni, hogy adminisztrátoroknak válasszuk az intézményvezetőt, vagy pedig az
intézmény irányítása legyen a feladatuk. Ebben az évben nem nagyon vette észre a közös
igazgatóhelyettes munkáját. Beszélt az igazgató úrral is, és amiket leírt, annak alapján tudja
ezt támogatni. De jó lenne, ha az önkormányzatot is tájékoztatnák, ha valamilyen adatot
bekérnek. Jó néhány beszámoló nem került kiküldésre. A normatívák leigénylésének is
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lehetne felelőse. Amennyiben a következő időszakban így működik, és látható eredményei
lesznek, akkor tudja támogatni a közös igazgatóhelyettest.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy a seregélyesi testület megbeszélte
ezt a napirendi pontot, és mérlegelve az összes lehetőséget, - miután a munkaköri leírásban
kitételként kapták a normatív igénylések felügyeletét, és annak a pontosságát feladatul kapta
az igazgatóhelyettes - a testület azt az álláspontot alakította ki, hogy ilyen formában
támogatható az ő munkássága. Minden egyes adatszolgáltatásért külön-külön, Sárosd és
Seregélyes ugyan olyan felelősséggel tartozik, mint Seregélyes a közösért. Kérték korábban,
hogy az adatszolgáltatók neve szerepeljen az adatlapon, és jegyezze ellen a polgármester és a
jegyző is. Nehogy az legyen, hogy elvész valamilyen úton-módon a felelősség, és mint
helytálló a seregélyesi önkormányzat marad a MÁK-kal szemben egyedül. Vállalják, ha
elkövetnek mulasztást, de Sárosdnak ugyanúgy kell felelősséget vállalni. Ezt a kritériumot ha
mind a két fél tartja, vagy betartja, akkor nem lehet hasonló jellegű probléma. Megkérdezte,
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
Sajtos József Tibor képviselő, iskolaigazgató: Megkérte a közös igazgatóhelyettest, hogy
mutatkozzon be.
Kertész Andrea társulási iskolaigazgató-helyettes: Elmondta, hogy férjezett, van két
gyereke. Korábban a székesfehérvári Tóparti Gimnáziumban tanított, 4 éve dolgozik
Seregélyesen.
Horváth Sándor képviselő: Elmondta, hogy nagyon sok előny is származott a társulásból.
Jönnek a plusz normatívák, ezt komplexen kell, hogy kezeljék. Szükség van az általános
igazgatóhelyettesre, hogy Sajtos József igazgató a saját munkájával tudjon foglalkozni. Ez
Sárosdnak 681 ezer Ft-ot jelent. De ha megnézik, hogy ennek milyen hozadékai vannak,
akkor megéri.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy annak idején egyhangúlag
megszavazták, hogy legyen intézményvezető helyettes, de voltak olyan dolgok, amikre nem
lett rákérdezve, tisztázva, és amikor leültek azt látták, hogy elég lett volna ezeknek az
ügyeknek a tisztázásához egy telefon. Ha továbbra is van az intézményvezető helyettes, akkor
legyen olyan napi kapcsolatban a tagintézmény vezetőkkel, hogy problémák ne vetődjenek
fel. Az év végi beszámoló készítésénél legyen kiküldve a tagintézményeknek, hogy mit
kérnek és ellenőrizzék le, hogy megérkezett-e minden. Ha nem, akkor megkérdezi, hogy ez
hol akadt el. Három beszámolót nem láttak a testületek, és úgy döntöttek. Megkérdezte, hogy
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette
fel, hogy a közös intézményvezető helyettesi státuszt a továbbiakban is engedélyezi,
támogatják a meglétét.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 10 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2009 (VII. 02.) számú
Határozata
A társulási igazgatóhelyettesi státuszról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Seregélyesi
Közoktatási Központ társulási igazgatóhelyettesi státuszát megerősíti, a
munkakört továbbra is fenntartják.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal

Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy a közös
intézményvezető helyettesi státuszt a továbbiakban is engedélyezik, támogatják a meglétét.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 10 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
59/2009. (VII. 02.) h a t á r o z a t a
Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Seregélyesi
Közoktatási Központ társulási igazgatóhelyettesi státuszát megerősíti, a
munkakört továbbra is fenntartják.
Felelős: Paudits Béla polgármester
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere szavazásra tette fel, hogy a
tagintézményekben a vezető helyetteseknek a meglétét támogatják, erre a státuszra biztosítják
az összeget.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
9 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
1 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2009 (VII. 02.) számú
Határozata
A tagintézményvezető helyettesi státuszról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tagintézmények
igazgatóhelyettesi, óvodavezető helyettesi státuszát megerősíti, a
munkaköröket továbbra is fenntartják.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal

Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy az általános iskolának négy
helyettese van, alsós, felsős, a művészetis és a tanácsadónak a vezetője is helyettesként
szerepel. Nem vitatja Sajtos József igazgató szakmai érveit, egyetlen egy kifogást lát, a 73 fős
művészeti iskola létszámát.
Sajtos József Tibor képviselő, iskolaigazgató: Elmondta, hogy összesen 134 fő a létszáma a
művészeti iskolának.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy ez lett volna a kiegészítő kérdése,
de megkapta rá a választ. Szavazásra tette fel, hogy a jelenlegi formában működő és már
meglévő helyettesi formát elfogadják.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 10 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
60/2009. (VII. 02.) h a t á r o z a t a
Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
intézmények, tagintézmény igazgatóhelyettesi, óvodavezető helyettesi
státuszát megerősíti, a munkaköröket továbbra is fenntartják.
Felelős: Paudits Béla polgármester
Határidő: azonnal
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Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy részt vett a kistérségi tanácsülésen,
és Kossa Lajos a tanács elnöke kérte, hogy hétfőn Abán 17 órakor aki tud, vegyen részt a
kistérségi járóbeteg szakellátással kapcsolatos tájékoztatón. Amikor korábban a soponyai
együttes ülésen kinyilvánították a segítő szándékukat, olyan ígérvényt kaptak, hogy a kórház
aktuális igazgatója garanciát ad, nyújt arra, hogy az érintett települések lakói nemcsak Abán
kapnak ellátást, hanem a székesfehérvári, sárbogárdi, dunaújvárosi rendelőbe is mehetnek,
vagyis bárhová mehetnek a betegek. Ezen a megbeszélésen ezt fogja megerősíteni a kórház
főigazgatója. Nem kell ebben már véleményt mondani, mert ha ez a tény áll fenn, akkor
Seregélyes támogatja, nem tesz gátat a járóbeteg szakellátó létrehozásában. Megkérdezte,
hogy Sárosd milyen álláspontot képviselt ebben?
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Válaszolt, hogy akkor nem volt
határozatképes a testület Soponyán, viszont az idén volt egy testületi ülése, amelyiken itt volt
a Kossa Lajos és tájékoztatta a testületet. Akkor kellett megerősíteni, hogy továbbra is
fenntartják a pályázati támogatást, és ezt elfogadták. A Fejér Megyei Szent György Kórház
főigazgatója fog hétfőn tájékoztatást adni, és kérte, hogy aki tud, vegyen részt ezen.
Csütörtökön pedig együttes testületi ülés lesz Soponyán, ahol határozatképesnek kell lennie a
testületnek, mert létre kell hozni a 9 településnek egy nonprofit szervezetet, aki az
üzemeltetést fogja végezni. Erről viszont lehet dönteni most is, mert ennyi testületi ülés után
csütörtökön nem biztos, hogy határozatképességet tudnak biztosítani. Ehhez 100 E Ft alapító
tőkét kell befizetni.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy azzal nem tesznek rosszat, ha akár
Seregélyes, akár Sárosd lakosságának választási lehetőséget adnak. A jelenlegi túlzsúfoltság
esetlegesen kivédhető lesz. A testület arról dönthet, hogy felhatalmazza a polgármestert a
nonprofit szervezet létrehozására, és 100 E Ft-os alapító tőke biztosítására. Ha most ebben
nem döntenek, akkor határozatképességet kell biztosítani csütörtökön.
Csanádi Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy amit annak idején a testület elé tártak az abai
járóbeteg rendelővel kapcsolatban nagyvonalakban, az elképzelés ugyanaz most is?
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Válaszolt, hogy igen, csak más helyszínen lesz
megépítve a szakellátó.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy 8 órát fog dolgozni a székesfehérvári kórházban
az orvos, utána megy Abára, utána pedig Sárbogárdra. Fél évet kell várni egy vizsgálatra. Ki
fogja finanszírozni ezeket az intézményeket?
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy szerződést kötött Aba a
Semmelweis Egyetemmel, hogy a pályázat nyertessége esetén rezidensképzést fognak
végezni.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy hétfőn a kórházigazgató nem arról
fog nyilatkozni, hogy megnevezi az orvosokat. Hanem arról, hogy az abai szakellátó nem
kizáró ok, hogy a lakosság továbbra is kapjon ellátást Székesfehérváron.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a lakosság szabadon választhasson, hogy hova
megy.
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Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy a seregélyesi testületben vannak
kétkedők, ezért csütörtökön legyenek határozatképesek, legyen ott mindenki Soponyán, és aki
tud, az hétfőn Abán is.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy kb. két hónappal ezelőtt
az önkormányzat kapott levelet az Egészségügyi Minisztériumtól, amelyben arról adtak
tájékoztatást, hogy folyamatban van, hogy minden településre nézve el fogják dönteni, hogy
melyik szakvizsgálatra hova lesz besorolva. Mivel az abai szakrendelő még nem létezik, nem
oda fognak beosztani bennünket.
Hallósy Péter Sárosd alpolgármestere: Javasolta, hogy próbálják meg most eldönteni a
kérdést, és bízzák meg a polgármestert ezzel. Aba problémája lesz, hogyan oldja meg az
orvosokat. Egy plusz lehetőség lesz a lakosságnak. Javasolta, hogy bízzák meg a
polgármestert, hogy ezt a nonprofit szervezetet létre tudják hozni.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy ez a kérdés ennél sokkal bonyolultabb, mint ahogy
képviselőtársam elképzeli. Az egészségügyben nemhogy egy kórházigazgató nem tud
garantálni semmit, hanem egy miniszter sem. Az abai járóbeteg szakrendelőnél eredetileg úgy
volt, hogy a megyei önkormányzat hozzájárulása kell, de egy törvénymódosítás, vagy rendelet
miatt már nem kell. Akkor arról volt szó, hogy az ercsii, az enyingi, illetve a sárbogárdi
járóbeteg szakrendelések fejlesztését támogatják. Ellehetetlenedik a kórház, ha elmennek a
betegek. A megyei közgyűlés ülésén a kórház csődhelyzetéről lesz szó. Igaz, hogy nonprofit
szervezet működtetné az abai járóbeteg ellátást, de ez egy magánklinika lesz. Ma nem kell
fizetni érte, de hogy holnap kell-e, azt majd eldönti az akkori pénzügyi, gazdasági helyzet. Ez
sokkal összetettebb kérdés, minthogy azt mondják most látatlanban, hiszen most hallanak róla
először, megadnak minden hozzájárulást, mert úgyis kialakul valami. Nem mindegy, hogy mi
alakul ki. Azt mondja a sárosdi képviselőtársainak, hogy erről a témáról most ne döntsenek
semmiképpen. Személy szerint nem fog dönteni róla.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy 1-1,5 éve volt szó és
döntés is az abai járóbeteg szakellátóval kapcsolatban. Az idén tavasszal a megyei közgyűlés
elnökének aláírásával ellátott nyilatkozatot hozta a Kossa Lajos, illetve a kórház támogató
levelét is. Kérte, hogyha úgy gondolják, hogy most nem tudnak dönteni, akkor csütörtökön
határozatképesnek kell lenni, mert akkor a többi település szándékát is meggátolják ezzel.
Hallósy Péter Sárosd alpolgármestere: Elmondta, hogy arról már döntöttek, hogy
támogatják az abai járóbeteg szakellátó létrehozását. Most gyakorlatilag meg kell erősíteni
azt, amit már egyszer eldöntöttek.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere szavazásra tette fel az abai járóbeteg
szakellátó létrehozásának támogatását, és felhatalmazzák a polgármestert a nonprofit
szervezet létrehozására, és biztosítják a szükséges 100 E Ft-ot.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
6 igen szavazattal
1 ellenszavazattal
3 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2009 (VII. 02.) számú
Határozata
SÁRVÍZ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
létrehozására
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a SÁRVÍZ
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozására
vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.

A Képviselőtestület a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LV. tv. 9. § (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a 2008. szeptember 15-én kiírásra került
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretein belül TIOP-2.1.2/08/1. kódszámú
pályázati felhívásra benyújtott pályázati szándékát változatlanul fenntartva – a nyertes
pályázatra tekintettel dönt:
a SÁRVÍZ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

megalapításáról az alábbiak szerint:

1.

A Társaság székhelye:

8127 Aba, Rákóczi út 12. sz.

2.

A Társaság törzstőkéje:
készpénz.

3.000.000,-Ft,

mely

tejes

egészében

3. A Társaság tagjai és törzsbetéteik, mely a Társasági szerződés aláírásával egyidejűleg
a tagok teljesítenek:
3.1. Aba Nagyközség Önkormányzata
törzsbetétje:

2.200.000.- Ft., azaz
kettőmillió-kettőszázezer forint,
mely készpénzbetét

3.2. Csősz Község Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.3. Káloz Község Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.4.

100.000.- Ft., azaz

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
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törzsbetétje:

egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.5. Sárkeresztúr Község Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.6. Sárszentágota Község Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.7. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.8. Soponya Nagyközség Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.9 Tác Község Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

Amennyiben bármely Önkormányzat nem kíván a Társaság tagjává válni, úgy törzsbetétje
összegével Aba Nagyközség Önkormányzata törzsbetétje emelkedik.
4.

A Társaság tevékenységei:
4.1. Közhasznú tevékenységek:
86.22’08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás - Főtevékenység
86.21’08 Általános járóbeteg-ellátás
86.90’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
41.10’08 Épületépítési projekt szervezése
4.2. Üzletszerű gazdasági tevékenységek:
41.20’08 Lakó- és nem lakó épület építése

5. Pótbefizetés: kizárólag Aba Nagyközség Önkormányzatát terheli a törzsbetéte 50 %-a
erejéig, a kistérségi járóbeteg szakellátó központ veszteséges működése esetén annak
használatbavételi engedélyétől számított 5 évi időtartamig, melyre vonatkozó döntést 3/4es többségű taggyűlési határozattal június 30-ig kell meghozni, s a pótbefizetést november
30-ig kell teljesíteni.
6. A Társaság első ügyvezetője határozatlan időtartamra Incze Zsolt 8271 Mencshely,
Petőfi utca 30. sz. alatti lakos, aki ügyvezetői tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.
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7.

A Társaság 3 tagú Felügyelőbizottsága tagjai határozatlan időtartamra:
…………………………….. - ……………………………… sz. alatti lakos
…………………………….. - ……………………………… sz. alatti lakos
…………………………….. - ……………………………… sz. alatti lakos

8.

A Társaság könyvvizsgálója …………………….. –ig ……………………………. .

II.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét
képező társasági szerződés aláírására, s az Önkormányzat törzsbetétje összegének Kft. részére
történő befizetésére.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal

Ladányi László képviselő: Elmondta, hogy nem volt olyan sima menet tavaly Soponyán.
Nem biztos, hogy vissza tud emlékezni az ott elhangzottakra. Véleménye szerint elég érdekes,
hogy felvetnek dolgokat és rögtön kell dönteni róla. Elmondta már régen, hogy az abai
politikát milyennek tartja.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy a támogatási szerződés
megkötéséhez kell a nonprofit szervezet létrehozása.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy a soponyai testületi ülésen arról
volt szó, hogy Tác, Csősz és Seregélyes fenntartással járulnak hozzá, nem lesznek gátja Aba
szándékának, de meg volt, hogy hány héten belül egy tájékoztató az akkori kórházigazgató
meggyőz bennünket, hogy nincs kizárólagosság a betegeknek az integrálódásáról. Garanciát
senki nem tud adni.
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy a betegeknek mennyivel lesz jobb, mennyivel
előbb kerül ellátáshoz, kap kezelést? Erről nem készültek felmérések.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy Seregélyes és Sárosd tekintetében
egyetlen egy dolog, ami plusz az abai járóbeteg szakellátó létrehozásában, ha a lakosaink
esetleg rövidebb idő alatt jutnak a kezeléshez.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy statisztikai adatok szerint az
érintettek 6-8 %-a megy el a kihelyezett mammográfiás szűrésre. A lakosság még nem jutott
el odáig, hogy már akkor elmenjen vizsgálatra, hogyha még nincs semmi baj.
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Ladányi László képviselő: Elmondta, hogy úgy emlékszik, hogy szavaztak erről elviekben,
és akkor arról volt szó, hogy 30 napon belül létrehozzák a találkozót a kórházigazgatóval, de
ez nem történt meg. Akkor ehhez ragaszkodtak, úgy gondolja, hogy a testület csak akkor tud
dönteni, ha meghallgatják hétfőn a tájékoztatót. Ezt javasolta a testületnek.

Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy akkor adott volna 30 napon belül
tájékoztatást a kórházigazgató, amennyiben aktualitása lesz a dolognak. Szavazásra tette fel,
hogy abban az esetben történik ennek a legalizálása, ha ez továbbra is fennáll, akkor a testület
felhatalmazza a polgármestert a nonprofit szervezet létrehozásánál Seregélyes képviseletére és
biztosítják a 100 E Ft-ot.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
8 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
2 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
61/2009.(VII.02.) sz. határozata
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a SÁRVÍZ
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozására
vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
A Képviselőtestület a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LV. tv. 9. § (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a 2008. szeptember 15-én kiírásra került
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretein belül TIOP-2.1.2/08/1. kódszámú
pályázati felhívásra benyújtott pályázati szándékát változatlanul fenntartva – a nyertes
pályázatra tekintettel dönt:

a SÁRVÍZ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
megalapításáról az alábbiak szerint:

1.

A Társaság székhelye:

8127 Aba, Rákóczi út 12. sz.
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2.

A Társaság törzstőkéje:
készpénz.

3.000.000,-Ft,

mely

tejes

egészében

3. A Társaság tagjai és törzsbetéteik, mely a Társasági szerződés aláírásával egyidejűleg
a tagok teljesítenek:
3.1. Aba Nagyközség Önkormányzata
törzsbetétje:

2.200.000.- Ft., azaz
kettőmillió-kettőszázezer forint,
mely készpénzbetét

3.2. Csősz Község Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.3. Káloz Község Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét
3.4. Sárosd Nagyközség Önkormányzata
100.000.- Ft., azaz
törzsbetétje:
egyszázezer forint, mely készpénzbetét

3.5. Sárkeresztúr Község Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.6. Sárszentágota Község Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.7. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.8. Soponya Nagyközség Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

3.9 Tác Község Önkormányzata
törzsbetétje:

100.000.- Ft., azaz
egyszázezer forint, mely
készpénzbetét

Amennyiben bármely Önkormányzat nem kíván a Társaság tagjává válni, úgy törzsbetétje
összegével Aba Nagyközség Önkormányzata törzsbetétje emelkedik.

4.

A Társaság tevékenységei:
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4.1. Közhasznú tevékenységek:
86.22’08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás - Főtevékenység
86.21’08 Általános járóbeteg-ellátás
86.90’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
41.10’08 Épületépítési projekt szervezése
4.2. Üzletszerű gazdasági tevékenységek:
41.20’08 Lakó- és nem lakó épület építése
5. Pótbefizetés: kizárólag Aba Nagyközség Önkormányzatát terheli a törzsbetéte 50 %-a
erejéig, a kistérségi járóbeteg szakellátó központ veszteséges működése esetén annak
használatbavételi engedélyétől számított 5 évi időtartamig, melyre vonatkozó döntést 3/4es többségű taggyűlési határozattal június 30-ig kell meghozni, s a pótbefizetést november
30-ig kell teljesíteni.
6. A Társaság első ügyvezetője határozatlan időtartamra Incze Zsolt 8271 Mencshely,
Petőfi utca 30. sz. alatti lakos, aki ügyvezetői tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

II.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét
képező társasági szerződés aláírására, s az Önkormányzat törzsbetétje összegének Kft. részére
történő befizetésére.
Felelős:
Határidő:

Paudits Béla
polgármester
azonnal

Sajtos József képviselő, iskolaigazgató: Megköszönte mindkét testületnek a hozott
döntéseket.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármesterek megköszönték a megjelenést
és az együttesen tartott képviselő-testületi ülést bezárták.
K.m.f.
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Paudits Béla
Seregélyes polgármestere

Horváth Károly
Seregélyes jegyzője

Lehotainé Kovács Klára
Sárosd polgármestere

Dosztály Csaba
Sárosd jegyzője

Kassai Márta
hitelesítő

Sajtos József Tibor
hitelesítő

Takács Istvánné
hitelesítő

Kovács Tibor Orbán
hitelesítő
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